
Det stora sveket 

Sunne-alliansen går till val den 14 september med tillförsikt. Man kan fråga sig varför efter 

de senaste årens svek mot väljarna och stormiga debatter som följd. Svaret är förstås att 

människor så lätt glömmer och att vi i regel är rädda för förändringar, oavsett om de kan 

leda till något bättre. Vad har vi då, som vi antas vara så rädda om? Låt oss titta närmare på 

den senaste mandatperioden. 

Inför valet 2010 lovade Ola Persson att centern i Sunne var och kommer att förbli ett 

landsbygdsparti. Byskolorna skulle inte stängas inom ”överskådlig framtid”. Nu visade det sig 

att centern inte såg så värst långt in i framtiden för redan efter drygt ett år ville man stänga 

tre byskolor. Folkomröstningen i frågan visade ett minst sagt övertygande resultat där nära 

två tredjedelar av de röstande ville ha skolor nära hemmet för de små barnen. Två mycket 

fina skolor i områden med trygga skolvägar och ett naturligt upptagningsområde stängdes. 

Åmbergs skola hade dessutom inte tidigare funnits med i diskussionen, och föräldrarna togs 

på sängen när alliansen med stor brådska klubbade igenom en stängning. Året innan hade 

man renoverat ventilationssystemet för 1.2 miljoner, vilket visar att överblicken saknas.   

Åmbergseleverna fick en mycket otrygg skolväg och man undrar hur länge mellanstadiets 

elever följer ”den vandrande skolskjutsen”. Dessutom får de sällskap bara på morgonen och 

man glömde att barnen också ska hem efter skolan. De ska då korsa en mycket riskfylld 

järnvägsövergång, en bro och ett stort antal vägar. Det är inte många föräldrar som vill ha 

det så.  

Låt oss se närmare också på det ekonomiska ansvaret i kommunen. Det är inte bara våra 

barn som behandlas vårdslöst. I brådskan att renovera Östra skolan hade man inte tid att 

göra en ordentlig upphandling enligt gällande regler. Man var heller inte uppdaterade när 

det gällde de avtal man ingått, utan glömde att Lernia har ett hyresavtal på f.d. Hotell- och 

restaurangprogrammets kök och att detta löper ut först om två år. För att de skulle få 

samma standard renoverades ett av skolköken på Fryxellska skolan för Lernias räkning. Vad 

kostade den renoveringen? Naturligtvis skedde också den utan någon föregående 

upphandling. När det gällde att snabbt öppna Östra skolan så flödade pengarna och det som 

från början sades kosta 4.5 miljoner blev istället 12 miljoner, enligt offentliga uppgifter. 

Troligen blir notan ännu högre.    

Hur är då ansvaret gentemot kommunen när det gäller kommunikationer? Våra 

representanter i Värmlandstrafiks styrelse driver väl där Sunne kommuns intressen? Nej, så 

är inte fallet. Man lägger sig istället platt för de krafter inom bolaget som till varje pris vill slå 

undan benen för lokala företag. 30 miljoner mer per år kostar det att få åka med ett 

riskkapitalföretag. Därmed sänker man flera lokala företag som betalar skatt i kommunen 

och ett fyrtiotal anställda kommuninvånare mister sina jobb.  Varför känner inte Sunnes 

representanter i Värmlandstrafiks styrelse ett större ansvar för bygden? Varför röstar man 

för en nedläggning av flera stationer längs Fryksdalsbanan och för en enorm kostnadsökning 



av busstrafiken till förmån för utländska riskkapitalister, istället för att gynna sin egen 

kommun när det gäller både kommunikationer, kostnader, lokala företag och skatteintäkter? 

Även skoltrafiken gick till Nobina istället för våra egna lokala bussföretag med 40-åriga 

traditioner i bygden. Kommer Nobina att på samma sätt ställa upp till självkostnadspris för 

våra ungdomslag inom idrotten när de åker på matcher till andra kommuner? Knappast.  

30 miljoner per år till riskkapitalbolag under en tioårs-period, en mycket dyr renovering av 

Östra skolan, ständiga s.k."felräkningar" av kostnader och brist på överblick – det är inte 

konstigt att det sedan inte finns pengar till varm mat till våra svagaste äldre ute i byarna. ”Vi 

har politiskt mod att förändra, utveckla och prioritera”, säger Åsa Rådhström i FB den 22/8. 

Ola Persson instämmer för egen del. Är det mod och kallas det utveckling att ständigt svika 

sina vallöften, att utarma landsbygden, att spara och försämra för de svagaste grupperna, 

barnen och de äldre, de som inte kan föra sin egen talan? Kanske är det inte så många som 

röstar i de grupperna.  Men du och jag, vi har möjlighet att säga ifrån. Gör det den 14 

september!    

Inger Grankvist, HELA Sunne 

          


